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Taivaallisen taukopaikan oppaina
Pyhän Birgitan ilmestykseen pohjautuva viittamadonna.
Neitsyt Maria suojaa
viittansa turviin hakeutuvat ihmiset.
Ihmisten alastomuus
kuvaa armoa eli sitä,
että pelastus ja turva
tulee ansioitta. Lohjan Pyhän Laurin
kirkon maalaukset
ovat syntyneet vuosina 1510–1522.

Milloin olet viimeksi
kätellyt toista ihmistä?

P

oikkeuksellinen aika on jättänyt jälkensä meihin. Vielä emme tarkkaan tiedä, millaisia ne
jäljet ovat.
Viime vuoden maaliskuussa annettiin seurakunnille ohje kaikesta kättelystä pidättäytymisestä. Suurin osa toiminnasta keskeytyi sellaisena kuin siihen on totuttu.
Lohjan seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2020 kertoo ilahduttavalla tavalla siitä, miten luovasti sopeuduttiin ennen kokemattomaan tilanteeseen sekä kantaseurakunnassa että
alueseurakunnissa Karjalohjalla, Sammatissa, Nummella ja Pusulassa.
Ihmisillä on ollut voimakas halu auttaa. Diakoniatyölle on annettu lahjoituksia. Työntekijät ovat nähneet paljon
vaivaa löytääkseen sopivat tavat tarjota apua ja tukea. He ovat auttaneet riskiryhmiin kuuluvia kauppa-asioissa,
yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Ikäihmisille on soiteltu ja perheiden avun
tarpeeseen on pyritty vastaamaan erilaisin käytännön tavoin.
Korona-aika on vaikuttanut voimakkaasti lasten ja nuorten elämään. Seurakunnassa lapsiperheille on kehitetty
tsemppikalenteria ja jaettu puuhakasseja. Kouluja varten on luotu video- ja
äänimateriaalia. Kesän rippikoulujen
toteuttaminen muuttuneessa tilanteessa vaati paljon luovuutta ja organisointikykyä. Rippikoululeirit siirrettiin
alkukesästä loppukesään ja kaikki konfirmaatiot elo-syyskuulle.
Kun jotain on otettu pois, näemme
sen arvon uudella tavalla.
Vaikka kirkot ovat olleet auki henkilökohtaista hiljentymistä varten ja jumalanpalveluksiin ja hartauksiin on ollut mahdollista osallistua radion ja netin kautta, on juhlaa tavata toinen ihminen kasvoista kasvoihin. On juhlaa
päästä kokoontumaan yhteen.
Kriisi on myös mahdollisuus tarkastella totuttuja toimintatapoja ja kehittää rohkeasti uutta. Pohjavireenä kirkon elämämme on Jumalan lupaus:
Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Tällä hetkellä luottamushenkilöiden
ja työntekijöiden kanssa pohdimme,
millainen on tulevaisuuden seurakunta. Millainen sinä toivoisit sen olevan?
Anna-Mari Kaskinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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Kiinnekohtia menneisyyteen

ohjan luonto harju- ja vesielementteineen on ollut alueen vetovoimatekijä
jo esihistorialliselta ajalta alkaen. Vesireitit ovat kuljettaneet ihmisiä. Ne johdattivat kulkijat elämisen kannalta seudun parhaimmille paikoille. Sinne asetuttiin asumaan
ja syntyivät pysyvän asumisen mahdollistavat uudisraiviot. Näin muodostuivat edelleen
olemassa olevat vanhat kyläkeskukset. Niissä
ainakin tottunut silmä kykenee hahmottamaan asutuksen jäljet, vaikka myöhempi aika
olisikin niitä muokannut.
Historian jatkumon olemassaolon on ympäristöpsykologia todennut erääksi ihmisen
psyykkistä hyvinvointia lisääväksi tekijäksi.
Kokemus siitä, että ennen minua on täällä
asunut ja elänyt kaltaisiani ihmisiä kiinnittää
paikkaan kauempaakin tulleen.
Asumisen myötä syntynyt vuosisatainen
tarina tarjoaa myös kiinnekohtia, johon voi
linkittää oman elämänsä kuviot. Lohjan seudulla vanhimmat säilyneet tällaiset kiinne-

kohdat linkittyvät seurakunnan vaikutukseen.
Muistiperinteenä kulkenut tarina kuljettaa meidät kauas 1200-luvun alkuun. Kertomus lohjalaisten ja uuden uskonnon kohtaamisesta Kastmäen lähteellä on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Jotain tuosta jäi varmaan
jäljelle ja siitä lähti versoamaan kehitys kohden Lohja-nimistä hallintoyksikköä.
Viimeistään seuraavalla vuosisadalla seudun keskuspaikka sijaitsi siellä, missä Pyhän
Laurin kirkko tänä päivänä kohoaa puiden
latvoja korkeammalle. Tuo kansainvälisestikin arvokas kulttuurikohde luo nykypäivän
ihmiselle vahvan linkin menneeseen. Rakennukseen on kokoonnuttu elämän taitekohdissa, suruissa ja iloissa.
Vuosisadat erottavat meidät, mutta ihmisyydessämme olemme hyvin samanlaisia.
Asutuksen laajetessa syntyi etäämmälle
emäkirkosta kappeleita omine kirkkorakennuksineen. Ne olivat usein alueen asukkai-

den suurten ponnistusten tulosta. Usein tarvittiin myös määrätietoista vastaan hangottelua, että niille saatiiin lupa. Niinpä niiden
ympärille on muotoutunut vahva oma kulttuuri ja paikallisidentiteetti. Se auttaa kiinnittymään paikkaan.
Kirkkorakennukset kytkevät meidät myös
laajempaan tasoon. Niiden seinien sisällä
pieni ihminen saa aistia kuuluvansa pyhien
yhteyteen, jonka taivaantien kulkijat muodostavat.
Ihmistä tukeva historian jatkumo ei rajoitu vain arkistoista löytyviin vuosisatoihin tai
maastossa oleviin rakenteisiin. Se alkaa ja
päättyy iankaikkisuuteen. Vahvin turva ihmiselle löytyy sitä hallitsevan Jumalan läheisyydestä.
Teksti: Simo Jouhi,
kirkkovaltuutettu
Kuva: Leena Anttila

Tiekirkot tarjoavat jälleen kesän kulkijalle rauhallista levähdyspaikkaa ja sukellusta paikalliseen kulttuuriperintöön. Lukiolaiset Säde Pehkonen ja Peppi Tenkanen toimivat tämän kesän Pyhän Laurin kirkossa
Tiekirkko-oppaina. Heitä kiinnostaa kirkon tarjoama historia.

O

n tärkeää ymmärtää, mitä
on ennen ollut ja mitä on
asioiden taustalla, jotta ihminen ymmärtää tätä hetkeä ja voisi ratkaista nykypäivän ongelmia,
sanovat he kuin yhdestä suusta.
Lohjan seurakunnan keskiaikainen harmaakivikirkko on kuin yksi
oppikirja tietenkin myös kristinuskoon, kirkkotaiteeseen ja - arkkitehtuuriin. Vuosien 1470 ja 1490 välisenä aikana rakennettuun kirkkoon ja
sen ympäristöön liittyy valtava
määrä kertomuksia, ihmiselämää ja
tiivistynyttä lähihistoriaa.
– Odotamme, että tarvittaessa
keskustelemme kesän vierailijoiden
kanssa ja saamme keskusteluissa
uusia näkemyksiä, sanoo Peppi
Tenkanen.
Hänelle kirkko on tullut jo pitkin
lapsuutta tutuksi musiikkiharrastuksen myötä. Säde Pehkoselle on
puolestaan rakentunut tunneside
kirkkoon perheen juhlien myötä.
Kirkko on rauhallinen, toisenlainen tauko- ja hiljentymispaikka,
minne on helppo tulla levähtämään hetkeksi. Pyhän Laurin kirkko
tarjoaa myös järjestettyjä hetkiä kesän kävijöille.
– Viidentoista minuutin kokonaisuuksia ovat tekemässä mm. kanttorit, joista jokainen koostaa omanlaisensa tilaisuuden kasaan. Luvassa on perinteisiä juttuja, urkumusiikkia, lauluja ja ehkä joitain yhteislaulujakin, esittelee ohjelmaa johtava kanttori Timo Saario.
Pyhän Laurin kirkko on Saarion

Tiekirkot Lohjalla
• Nummen kirkko ark. klo 11–
15 (30.7. saakka).
• Pusulan kirkko ark. klo 11–15
(30.7. saakka).
• Kärkölän kirkko ark. klo 11–15
(30.7. saakka).
• Karjalohjan kirkko ark. klo
11–15 (30.7. saakka).
• Sammatin kirkko joka päivä
klo 11–15 (1.8. saakka).

Pyhän Laurin kirkon Tiekirkko-oppaina toimivat tänä kesänä lukiolaiset Säde Pehkonen (vas.) ja Peppi Tenkanen.

mielestä musiikillisesti erinomainen
tila. Sen vanhat holvit maalauksineen jo sinällään valmistavat erinomaisen tunnelman musiikille.
– Kirkossa on ensiluokkaiset
soittimet, mm. Veikko Virtasen v.
1986 valmistuneet 36- äänikertaiset,

3-sormioiset konserttiurut. Kirkkotilassa toimii kaikenlainen akustinen
musiikki hyvin ja odotamme kovasti, että pääsemme jälleen esiintymään siellä elävän yleisön paikalla
ollessa. Paraskaan striimaus ei voita
elävää live-tilannetta, Saario toteaa.

Tiekirkot ovat luterilaisia ja ortodoksisia kirkkoja, joiden ovet ovat
auki matkailijoille kesäaikana. Tiekirkkotoimintaa organisoi Kirkkopalvelut.
Ensimmäiset Tiekirkot avautuivat Pohjois-Suomeen 1990-luvun

alussa. Kirkkoja voi Suomen kesässä
kiertää ja bongata myös teemoittain. Älypuhelimen mobiilisovelluksen avulla voi esimerkiksi luoda yli
30 keskiaikaisen kivikirkon kierroksen.
Pyhän Laurin kirkko on Hattulan
Pyhän Ristin kirkon rinnalla Suomen merkittävimpiä kuvakirkkoja,
ja niitä pidetään sisarkirkkoina
muun muassa niiden runsaiden
maalausten vuoksi.
Lohjalla tiekirkkoina Pyhän Laurin kirkon lisäksi ovat Karjalohjan,
Kärkölän, Nummen ja Sammatin
kirkot.
Teksti ja kuva: Heidi Rautionmaa
pastori

Lohjan seurakunta mukana Asuntomessuilla
L
Kodin siunaaminen
ohjan seurakunnalla on Lohjan Asuntomessuilla 9.7.–8.8.
oma osastonsa, joka tarjoaa
messuvieraille mahdollisuuden levähtämiseen, omien eväiden syöntiin sekä yhdessäoloon messukohteiden ja näyttelyalueella kiertelyn
lomassa.
Seurakunnan osasto löytyy järven
läheisyydestä rantaviivaa seuraamalla. Pihalle on rakennettu pienoismalli
Lohjan Pyhän Laurin kirkon kellotapulista, jossa lapset saavat vapaasti leikkiä. Tapulin lisäksi osastolla on konttirakennus sekä piha-alue, joista löytyy
istumapaikkoja jalkojen lepuuttamista ja uuden energian keräämistä varten.
Lasten leikkipaikan lisäksi osastolla voi pelata pihapelejä, keskustella
Lohjan seurakunnan työntekijöiden ja
vapaaehtoisten kanssa sekä kysellä
esimerkiksi vinkkejä seurakunnan toiminnasta tai paikkakunnan Tiekirkoista ja niiden aukioloajoista. Kellotapulin vierestä löytyy rukousruudukko,
johon kävijä voi kirjoittaa oman rukouspyyntönsä kangassuikaleeseen.

Lämpimästi tervetuloa Lohjan
seurakunnan messuosastolle, mikäli
kesäsuunnitelmiisi kuuluu vierailu
Asuntomessuilla!

Asuntomessuilta kirkkoon
tai toisinpäin

Lohjan Pyhän Laurin kirkko toimii
Asuntomessujen ajan Tiekirkkona.

Vierailijat pääsevät tutustumaan kirkkoon 1.7.–10.8. arkisin kello 11–16. Paikalla on Tiekirkko-oppaita, joilta on
mahdollista saada tietoa kirkon historiasta ja nykypäivästä sekä muista Tiekirkoista.
Lisäksi Pyhän Laurin kirkossa vietetään lyhyitä hartaus- ja musiikkihetkiä 13.7.–5.8. tiistaisin, keskiviikkoisin ja
torstaisin kello 14–14.15 ja 16–16.15.

Asuntomessut Lohjalla 9.7.–8.8.2021
• Asuntomessualue sijaitsee Hiidensalmessa, Lohjanjärven rannalla, alle
kahden kilometrin päässä Lohjan keskustan palveluista.
• Kävijämääriä joudutaan rajoittamaan, joten kaikki liput myydään
verkkokaupan kautta. Lippujen hinnat vaihtelevat 10 euron ja 27 euron välillä.
• Messuportit ovat avoinna tapahtuman aikana päivittäin klo 10–18.
• Lue lisää www.asuntomessut.fi

Lohjan Oppaat ry esittelee maksutta kirkkoa tiistaisin kello 14.30–15.15
kesäkuun alusta elokuun loppuun.
Sinun turvanasi on Herra, sinun
kotisi on Korkeimman suojassa.
(Psalmi 91:9)

K

oti on levon ja kasvun
paikka, yhdessäolon ja
oman tilan paikka. Kirkollisiin toimituksiin kuuluu
myös kodin siunaaminen. Kyseessä on rukoushetki, jossa
kiitetään kodista, pyydetään
siunausta sen asukkaille ja rukoillaan, että kodissa vallitsisi
rakkaus.
Kodin siunaamisen rukoushetken voi toteuttaa monella
tavalla. Siunaamisen voi
myös yhdistää tupaantuliaisiin
tai kotona vietettävään lapsen
kastetilaisuuteen, avioliittoon

vihkimisen yhteyteen tai muuhun juhlaan.
Kodin siunaamisen rukoushetkeen kuuluu siunauksen lisäksi rukousta, raamatunlukua
ja laulua. Koti siunataan useimmiten muuton jälkeen tai ensimmäistä yhteistä kotia perustettaessa. Myös vapaa-ajan
asuntoja tai muita tiloja voidaan siunata.
MARIA MANELIU

Lohkare
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Tavat tav issa

Keskiaikainen kirkko on loputon taide-elämys
Lohjan keskiaikainen kirkko on aarre sekä ulkoa että sisältä. Asuntomessuvieraat voivat tehdä siellä ainutlaatuisen aikamatkan aina 1400-luvulle saakka.

S

imo Jouhi kiipeää ketterästi
kellotapulin jalustasta ulkonevien harmaiden kivenlohkareiden päälle. Hän on historiaan ja
kirkkomaalauksiin erikoistunut seurakunnan vapaaehtoinen opas.
Kivet eivät ole mitä tahansa lohkareita.
– Kyseessä ovat kirkkopihaa keskiajalla ympäröineen muurin lähtökivet, hän kertoo.
Lohjan Pyhän Laurin kirkon kellotapulin graniittinen jalusta on yhtä vanha kuin kirkko. Ne rakennettiin 1400-luvun loppuvuosikymmeninä. Tapulin puinen yläosa on nähnyt muutoksia vuosisatojen saatossa.
On esitetty, että kirkko olisi muurattu vanhan puukirkon ympärille,
mutta tulkinta on kiistanalainen.
– Joka tapauksessa jo 1300-luvulla paikalla oli kirkko hautausmaineen ja paikasta kehittyi Lohjan alueen keskus, Jouhi sanoo.
Keskiajalla maaseutupitäjissä
kirkko vastasi laajasti maallisenkin
yhteiskunnan asioista. Kirkko oli lähes sama kuin pitäjä, se oli kaiken
elämän keskus.
– Oli itsestään selvää, että jyhkeät harmaakivikirkot toimivat myös
sotien puolustuslinnoina.

Maalauksilla ja ornamenteilla on
tarkka symboliikkansa. Ne eivät
ole vain kauniita koristeita. Kaikki
liittyy teologiaan ja uskon tulkintoihin, jopa filosofiaan ja ihmisarvoon.
– Kirkon kattoholveissa kiemurtelevat viiniköynnösten maalaukset kuvaavat Kristusta, joka
sanoo, että ’minä olen viinipuu, te
olette oksat’, Jouhi selvittää.
Jokainen kirkossa kävijä saa
tuntea kuuluvansa Kristuksen
maailmaan tasa-arvoisena kaikkien muiden kanssa. Puuteema on
ikiaikainen mytologinen symboli,
jossa ihmiset voidaan nähdä puiden lehtinä, kristinuskossa viiniköynnöksen oksina.
Pieniä punaisia ruusukkeita
maalarit ovat tehneet kuin innostuksen vallassa moniin paikkoihin.
– Ruusu on Kristuksen rakkauden vertauskuva.
Seinillä on yksittäisten kynttilätelineiden takana lukuisia ristikuvioisia ympyröitä.
– Ne ovat vihkiristejä.
Noihin kohtiin Turun piispa
Maunu Särkilahti piirsi ristin sormellaan, kun hän vihki kirkon
käyttöön 1400-luvun lopulla. Sormi oli kastettu pyhään öljyyn. Ympyrä kuvaa koko maan piiriä, jota
keskellä oleva Kristuksen risti kannattelee. Vihkiristejä on 12 opetuslasten määrän mukaan.

Seinät korvasivat
lasimaalauksia
Jouhin selostaessa voi sielun silmin
vaeltaa lähes 600 vuoden taakse
Ruotsin vallan aikaan. Aikaan ennen
uskonpuhdistusta, sillä juuri tuon
ajan ansiota ovat huikeat maalaukset, joita kirkko on täynnä. Maalausten synty on ajoitettu 1500-luvun alkuun, samoihin aikoihin kuin Hattulan kirkon maalaukset. Näitä kuvakirkkoja pidetään sisarkirkkoina.
Runsailla seinämaalauksilla on

Lohkare

Elämänpuu,
ristinpuu
Lohjan kirkon maalaukset ovat
paitsi sarjakuvia Raamatusta, mukana on myös pyhimyksiä ja mielikuvitusolentoja. Seinillä esiintyy
ympäröivän maailman ilmiöitä, ihmisiä ja legendoja siinä missä
myös uskomusolentoja, kuten yksisarvinen, seireenit, parat ja kaviojalkainen naispiru. Paran kanssa toimivat ihmiset harjoittavat
myös noituutta.
Ovatpa maalarit innostuneet
tekemään myös aikansa selfieitä,
joissa he itse ovat mukana, esimerkiksi maalaamassa juuri tätä
kirkkoa. Yhdessä omakuvassa
maalari on putoamaisillaan rikkoutuvilta telineiltä, mutta saa Marian
viitan liepeestä kiinni ja pelastuu.
Eräässä kuvassa soitetaan sielunkelloa. Kello roikkuu tolpissa,
joiden alaosa muodostuu puun
juurista. Täsmälleen samat tai samankaltaiset kellon kannatuspuut
ovat yhä tallella kirkon ullakolla.

Kirkkomaalaukset on tehty kuivakalkkimaalauksena al secco, jossa kalkkilaastin päälle maalataan
kalkkivelliin sekoitettuja maavärejä. Kirkon kaikki ihmishahmot ovat
erikasvoisia, persoonallisia ja taitavasti tehtyjä.
Mukana on myös ehkä lohjalaisia kansan ihmisiä.
– Kuvista ei saa kunnon selkoa,
ellei niitä selitetä. Monet lohjalaiset papit ovat osanneet selittää

maalauksia ja kertoa niistä, Jouhi
toteaa.
Tuon ajan maailmassa ajateltiin,
että kuvitteellinen maailmanpuu
kannattelee taivaan kupua, ettei
se romahda ihmisten niskaan.
– Paratiisin elämänpuu oli myös
maailmanpuu. Jeesuksen sukupuu
kirkon seinällä on sama maailmanpuu. Se muuttuu pelastuksen ristiksi ja toimii siltana maan ja taivaan välillä.

Lähteitä: https://www.lohjanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot/pyhan-laurin-kirkko, Mobiiliopastus
Lohjan Pyhän Laurin kirkko; pyhalauri.citynomadi.com, YouTubessa
Pyhän Laurin kirkon historia, myös
muita linkkejä, Lohjan kirkko: Rakennushistoria, maalaukset ja sisustus. Lohjan seurakunta 1990. 312 s.
Teksti ja kuvat: Sakari Sarkimaa

Pyhän Laurin kirkko on rakennettu 1400-luvun loppupuolella. – Jo sitä ennen tässä on ollut puinen kirkko ja hautausmaa ainakin 1300-luvulta alkaen, Simo Jouhi kertoo.

ehkä alun perin jopa korvattu kalliita lasimaalauksia. Muutakin nähtävää kirkossa on: saarnastuoli, krusifiksi, patsaita ja historiallisia kattokruunuja.
– Hiiden rusthollin isäntä esimerkiksi lahjoitti kynttiläkruunun osa-

Kellotapulin jalka on yhtä vanha kuin kirkko. – Näistä ulkonevista kivistä lähti keskiajalla kirkkopihan ympäröivä muuri, opas Simo Jouhi kertoo.
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– Jokainen ristikuvio on erilainen, kuten opetuslapsetkin olivat.
Tämä korostaa, että me kaikki
olemme erilaisia, mutta Luojan
luomia Kristuksen kuvia. Lopuksi
ristin keskellä oleva kynttilä kertoo, että Kristus on maailman valo,
Jouhi kertoo.

maksuna hautapaikastaan, Simo
Jouhi osoittaa komeaa messinkistä
kattokruunua.
Rustholli oli iso ratsutila, joka varusti hevosen ja miehen Ruotsi-Suomen ruotuväkiarmeijaan Ruotsin
sotiin. Tila tunnetaan nykyään Hiiden kartanona Lohjalla. Hiisi tarkoitti alkuperäisuskonnon pyhää paikkaa, mutta katolinen kirkko demonisoi termin tarkoittamaan pahuutta.
Hiiden isännän hautapaikka oli
kruunun kohdalla lattian alla. Sinne
haudattiin vain harvoja merkkihenkilöitä. Lahjoituksilla ostettiin hauta- ja taivaspaikkoja. Lahjoituksia
antaneen vainajan muistoksi toimitettiin keskiajalla sielunmessuja hänen kuolinpäivänään jopa ”ikuisuuksiin saakka”.
Tämä ikuisuus tosin päättyi uskonpuhdistukseen. Kuolleiden kiirastulta lyhentävät sielunmessut nimittäin lakkautettiin Lohjalla jo 1537.
Sielunkelloja puolestaan soitettiin vainajan kuoltua. Tapa jatkuu
yhä, joskin lehtien kuolinilmoitukset
täydentävät niiden viestiä.
– Sielunkelloja eli sanomakelloja
soitetaan yhä jokaisen vainajan

kohdalla. Miehille ja naisille on oma
soittonsa. Joidenkin vainajien omaiset tulevat niitä kirkolle kuuntelemaan.

Ruotsin kuningas
ja kirkko
Kuningas Kustaa Vaasa oli RuotsiSuomen kirkon uskonpuhdistuksen
käynnistäjä. Hän erotti kirkon roomalaiskatolisuudesta ja perusti luterilaisen Ruotsin kirkon vuonna 1527.
Muutos tapahtui vaiheittain. Ratkaisuun vaikuttivat sodissa tyhjentynyt
valtion kassa ja velat.
Kuningas kansallisti eli riisti itselleen kirkon ”ylimääräisen” omaisuuden; maita ja ”tarpeettomia” kirkkoaarteita. Jopa kirkonkellot vietiin sulatettaviksi. Lohjallekin jäi vain yksi
kello.
Lohjan kirkossa käynyt Kustaa
Vaasa ei voinut viedä kirkkomaalauksia, eikä hänellä ollut aikomustakaan niihin koskea. Sen sijaan suomalaiset koskivat niihin omien kirkonmiestensä johdolla.
Luterilaisuuden puhdasoppisuuden aikana tulkittiin, että kuvat ovat
tarpeettomia, rumia ja peräti Raa-

matun vastaisia. Niinpä ne maalattiin piiloon valkoisella kalkkimaalilla.
Kunnes myöhemmin kalkki kopsuteltiin pois ja paljastettiin loisteliaat
maalaukset.
Kirkon kattomaalauksiin ei kuitenkaan koskettu. Niihin ei ylety niin
helposti. Kirkkoherrana 1834–1839
toiminut Henrik Forssman tosin vaati, että kirjavat töherrykset pitäisi
saada piiloon ja maalata katto taivaansiniseksi. Seurakuntalaiset eivät
tähän suostuneet, ellei kirkkoherra
olisi itse kustantanut rakennustelineitä. Hän taas ei tähän suostunut,
joten maalaukset jäivät entiselleen.
Moni muukin Forssmanin toive kirkon muokkaamisesta torpattiin.

Pysyvä
taidenäyttely
Kirkkoon tulija hämmästyy maalausten runsautta. Kirkko on aivan täynnä värikkäitä kuvia ja ornamentteja,
niitä on useita satoja. Lähes kaikki
kirkon pinnat on täytetty kuvilla jopa neljään eri tasoon parin metrin
korkeudelta kirkon lattiasta kattoon.
Maalaukset ja koko kirkko on kansallisaarre.

Lyhyesti

Simo Jouhi

• Lohjan kirkko toimii ensimmäistä kertaa tänä vuonna
Tiekirkkona.

• Hiljattain lehtorin virasta
eläkkeelle jäänyt seurakunnan vapaaehtoistyöntekijä ja
seurakuntavaltuutettu.
Opetti Lohjalla lukiossa 31
vuotta uskontoa, psykologiaa ja historiaa.

• Nimetty Pyhän Laurentiuksen mukaan, mistä juontuu
nimi Pyhän Laurin kirkko.
Laurentius toimi Rooman
kirkon diakonina kolmannella vuosisadalla ja kärsi marttyyrikuoleman keisari Valerianuksen vainoissa 10. elokuuta 258. Tuo päivä on Suomessa yhä Laurin nimipäivä.
• Laurentius sai määräyksen
viedä Rooman seurakunnan
omaisuuden keisarille. Hän
vei seurakunnan köyhät keisarin eteen ja sanoi, että he
ovat kirkon oikea aarre. Tämän johdosta keisari teloitutti diakonin raa’asti polttamalla elävältä halsterin päällä. Halsterista tuli Laurentiuksen tunnus. Laurentiuksen kohtaloa kuvaava maalaus on kirkossa, samoin
häntä esittävä patsas.

• Toimii yhtenä Pyhän Laurin
kirkon oppaana.
• Järjestää kirkkokierroksia ja
kirjoittanut kirkosta paljon
aineistoa.
• Tuottanut opastettuja kirkkovaelluksia ja tutkinut Lohjan kirkon historiaa.
• Toimii Asuntomessuilla yhtenä kirkon edustajana.
• Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, toiminut kuusi
vuotta kirkkovaltuutettuna.

Maalauksessa soitetaan sielunkelloja vainajalle. Tapa on yhä voimassa ja tunnetaan sanomakellojen nimellä. Kuvan mukaiset
kellon tukijalat ovat tallella kirkon ullakolla.

Kuin taivaaseen astuisi

K

oska kansa ei osannut lukea, kirkko kertoi
maalausten avulla Raamatun sanoman. Ne
olivat Raamatun kuvakertomus aina luomisesta syntiinlankeemukseen, Kristukseen, pelastukseen ja kristityn elämään asti. Kuvasto kertoo
myös tuon ajan ihmisten arjesta.
Lohjan kirkko jakautuu symbolisesti syntiseen maailmaan ja taivaaseen. Asehuone edustaa ympäröivää maailmaa, jossa paha vallitsee.
Siellä huijataan ja puhutaan pahaa – tehdään
syntiä.
– Synteihin, joita sekä miehet että naiset tekevät, ihmistä vikittelee Saatana, jota paholaishahmot symboloivat. Kuvissa on myös kärsivä
Kristus, jonka haavasta virtaavat verivanat. Ne
ohjautuvat suuren kastemaljan kautta ihmisten
kasvoille. Kristuksen veri puhdistaa pahasta ja
kaste on kanava, jonka kautta Kristuksen sovitus
voidaan saavuttaa, Simo Jouhi tulkitsee kuvia.

Asehuone on välitila, joka johdattaa sisään tulleen ihmisen kirkkosaliin.
– Se on pyhä ulottuvuus, esimakua taivaasta ja
sen ihanuudesta. Kaste on portti kirkkosaliin, kaste on myös taivasten valtakunnan portti. Vaikka
täällä syntiin langetaankin aina uudestaan, niin
taivaan ihanuudessa ei sitä enää tunneta, Jouhi
selittää kuvamaailmaa.
Voi vain kuvitella, millainen huikaiseva kokemus keskiaikaisen asukkaan käynti kirkossa oli.
Hän asui ikkunattomassa, pimeässä ja matalassa
savutuvassa. Savusta mustunut katto hipoi päätä.
Kirkon katonharja nousee huimaan 34 metrin
korkeuteen ja kirkon pinta-ala on noin 670 neliötä. Kun pienen savutuvan asukas saapui värikkääseen ja kynttilöiden valaisemaan valtavaan kirkkoon, on varmasti tuntunut siltä, että hän on tullut taivaaseen.
– Kirkko onkin taivas, Simo Jouhi toteaa.

Lohkare
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Lohjan seurakunnassa tapahtuu 16.6.2021
Lisäksi paikallislehdissä julkaistaan viikottain Seurakunnat-palstaa. Seuraava Lohkare-seurakuntalehti ilmestyy 8.9.2021
LARS ERIKSSON

Kesän sateenkaarimessu
ja -virsiseurat

L

ohjan seurakunta tekee sateenkaariyhteistyötä Siuntion
seurakuntayhtymän sekä Länsi-Uudenmaan sateenkaariyhdistys
Lusyn kanssa.
Pyhän Laurin kirkossa vietetään
Sateenkaarimessua Lohja Priden
yhteydessä perjantaina 16.7.2021 klo
18. Messussa saarnaa Hanna Mithiku.
Jos haluat olla mukana tekemässä
messua, laita viestiä Pirkko Järviselle.
Perinteisiksi muodostuneita Sateenkaarivirsiseuroja vietetään
Saarikon leirikeskuksessa lauantaina
7.8.2021. Keittolounaalle kokoonnutaan klo 12, virsiseurat alkavat klo 14.
Seurapuhujina Sami Suhonen ja
kaikki halukkaat. Lapsille on luvassa
lettukestit. Pitkänmatkan kulkijoille
mahdollisuus yöpymiseen, 20 €.
Ilmoittautuminen virsiseuroihin
2.8. mennessä pastori Pirkko Järviselle 044 328 4384, pirkko.jarvinen@evl.
fi tai 16.–22.6. sähköpostilla lea.sornikivi@gmail.com

Lohjan seurakunnan kamariorkesteri Collegium Musicum täyttää 50 vuotta. Orkesterin johtaja Harri Kerko istuu eturivissä oikealla ja konserttimestari Michael Ertz vasemmalla.

Collegium Musicum juhlii tasavuosia
L

ohjan seurakuntaa palvellut
kamariorkesteri Collegium
Musicum täyttää tänä vuonna
50 vuotta. Orkesterin perustivat
vuonna 1971 seurakunnan kanttori
Olavi Nieminen, Lohjan musiikkiopiston viulunsoiton opettaja
Michael Ertz sekä asianajaja ja alttoviulisti Veikko Harjunkoski. Mukaan
saatiin Lohjan orkesterin jousisoittajia sekä koululaisia.
Toiminta keskeytyi, kun Nieminen vuonna 1988 muutti pois. Orkesteri aloitti uudestaan kanttori
Sirpa Lampisen aloitteesta vuonna

1999, kun Lohjan kaupunginorkesteri lakkasi käyttämästä avustajina
harrastajamuusikoita. Lampinen oli
yksi heistä. Lampinen päätti, että
seurakuntaan pitää saada orkesteri,
ja puhui asiasta Michael Ertzin kanssa.
Orkesteri on palvellut Lohjan
seurakuntaa jumalanpalveluksissa
ja muissa tilaisuuksissa sekä konsertoinut Lohjan lisäksi muissa kirkoissa, muun muassa Helsingin saksalaisessa kirkossa, Tukholman suomalaisessa kirkossa sekä Lapissa Kai-

rosmajalla. Orkesteri on ollut mukana myös Herättäjäjuhlilla ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.
Myös yhdistykset ja yritykset
ovat kutsuneet orkesteria esiintymään juhliinsa.
Omien konserttien lisäksi on pidetty koulu- ja vanhainkotikonsertteja ja soitettu jumalanpalveluksissa
muun muassa New Yorkissa, Romanian Biertanissa ja Pietarissa, ystävyysseurakunnissa Budapestissa ja
Viron Sakussa.
Tilastot osoittavat, että Collegium piti vuosina 2001–2019 noin 117

konserttia. Esiintymisiä oli tuona aikana yli 500.
Viime vuosina esiintymisiä on
ollut vuosittain reilusti yli 30. Orkesterilla on vuosien varrella ollut
nimekkäitäkin solisteja, ja yhteistyötä on tehty monien kuorojen
kanssa.
Nykyisin orkesteria johtaa kanttori Harri Kerko. Paitsi musiikki,
myös sosiaalinen ulottuvuus - yhdessä olemisen ja soittamisen ilo on aina ollut tärkeää, orkesterista
kerrotaan.

LEENA ANTTILA

Jumalanpalvelukset
LOHJAN PYHÄN LAURIN KIRKKO:
Su klo 10 messu, radioidaan Radio Dei
Lohja taajuudella 107,2 MHz, verkossa https://stream.dei.fi:8443/lohjankirkko. Poikkeuksellisesti Pyhän Laurin kirkon messuja ei radioida sunnuntaisin 13.6., 20.6. ja 27.6. sillä kirkkoon
rakennetaan parhaillaan uutta äänentoistoa. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset voidaan kuitenkin viettää ennalta sovitusti. Torstaihin 1.7. asti jatkuva remontti saattaa aiheuttaa
häiriötä kirkossa vieraileville ja tiettyinä ajankohtina jopa sulkea tilan hetkellisesti. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.
NUMMEN KIRKKO
Su klo 10 messu. Su 25.7. klo 18 Nummella ulkoilmamessu Paimentenkirkossa, kirkkokahvit (opastus Pakkalantieltä).

Sateenkaarimessu Lohjan Pyhän Laurin kirkossa perjantaina 16.7.

SAMMATIN KIRKKO
Su klo 10 messu. 20.6. kesäasukkaiden
kirkkopyhä ja 22.8. Elias Lönnrot -kirkkopyhä ja vanhusten kirkkopyhä, lisäksi 18.7. klo 14 Kansanlaulukirkko
Sampomäellä
KARJALOHJAN KIRKKO
Su klo 12 messu.

• Collegium Musicum pitää neljä
juhlavuosikonserttia, joista kolme
järjestetään 12.9., 26.9., 17.10.
kello 17 alkaen Lohjan Pyhän
Laurin kirkossa. Neljäs konsertti
siirtyy ensi vuodelle.

LEENA ANTTILA

PUSULAN KIRKKO
Su klo 12 messu. Huom. poikkeukset:
27.6. klo 12 messu Iloitussa, 1.8. klo
12 Elokirkko Kärkölän kirkossa sekä
uuden veteraanikiven paljastaminen,
29.8. klo 12 messu Iloitussa, kesäkauden päätös

Juhannuksena tapahtuu
Pe 25.6. klo 18 juhannusaaton
lipunnosto ja hartaus Nummen kotiseutumuseon pihapiirissä.
La 26.6. (Johannes Kastajan päivä)
jumalanpalvelukset klo 10 Lohjan
Pyhän Laurin kirkossa, klo 10 Nummen
kirkossa sekä klo 12 Kärkölän kirkossa.

• Lisäksi sunnuntaina 24.10. järjestetään kello 10 Pyhän Laurin kirkossa juhlajumalanpalvelus, jonka jälkeen kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.

Musiikkitapahtumia
LEENA ANTTILA

Tehdään yhdessä Elämäni laulu -konsertti

K

uka sinun elämässäsi on
kulkenut rinnallasi, keneltä
olet saanut tukea, kenen
kanssa olet saanut jakaa elämäsi
tärkeitä hetkiä? Olet ehkä halunnut kiittää, mutta et ole tiennyt
miten. Vai onko sinulla elämässäsi
itsellesi tärkeä laulu, joka on rohkaissut eteenpäin ja antanut toivoa tulevaan?
Nyt sinulla on mahdollisuus
kiittää, kertoa tarinasi ja jakaa elämäsi laulu. Tarinat ja laulut jaetaan
konsertissa Lohjan Pyhän Laurin
kirkossa lauantaina 20.11. kello 18
alkaen. Kirkossa musiikin esittää
lohjalainen House Band solisteineen Matteus Mykkäsen johdolla.
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Keräämme nyt tarinoita ja lauluja iltaa varten. Jos haluat mukaan, ota yhteyttä täyttämällä
nettilomake osoitteessa https://
www.mvs.fi/srk/lohja/url/BgSSDjsn5V.
Lähetettyjen tarinoiden joukosta valitsemme illan laulut sopivaksi kokonaisuudeksi. Illassa lauletaan myös yhdessä, joten yhteislauluiksikin voi esittää toiveita.
Ole rohkea. Liian harvoin
saamme kertoa toisille miten tärkeitä he ovat elämässämme. Nyt
on hyvä hetki tuoda esiin kiitollisuutemme toisiamme kohtaan tai
elämää kohtaan ja antaa musiikin
soittaa Elämäsi Laulu!

”Et varmaankaan tiedä, miten tärkeä olet minulle.
Silloin, kun minä tarvitsin apua, olit siinä.
Kun minä tarvitsin halausta, olit siinä.
Kun en enää nähnyt itse valoa, olit siinä.
Kun minulle tapahtui suuria, olit siinä.
Haluaisin kiittää sinua.”

Diakonian retkipäivä Heponiemen hiljaisuuden keskukseen.

Ilo olla yhdessä –
diakoniatyön retkipäivät

D

iakonian retkipäivillä elokuussa päästään vihdoin
nauttimaan yhdessä olosta.
Luvassa on keskustelua, maukasta
ruokaa, musiikkia, maalausta, hiljentymistä, pihapelejä sekä Ilon
polku.
Tule mukaan viettämään diakoniatyön maksutonta retkipäivää
Puujärven rannalla sijaitsevaan Heponiemeen. Kolmena ensimmäisenä retkipäivänä Heponiemessä on
myös mahdollisuus saunomiseen:
-Ma 16.8. lähtö klo 10.30 Virkkalan kirkolta. Sitten Ojamo ja Mäntynummi. Paluumatkalle lähdetään
Heponiemestä klo 18.
-Ti 17.8. lähtö klo 11 Lohjan kirkkokentältä, kyytiin pääsee myös
Routionmäen alta Karstuntien py-

säkiltä, paluumatka alkaa klo 18.
-Ke 18.8. retkipäivä Riippuvuusteemalla. lähtö klo 11 Lohjan kirkkokentältä, kyytiin pääsee myös
Routionmäen alta Karstuntien pysäkiltä, paluumatka alkaa klo 18.
-To 19.8. varttuneen väen retkipäivälle lähtö klo 10 Mäntynummelta, pysähdykset klo 10.15 kirkkokentällä ja 10.30 Routiolla, paluumatkalle klo 15 (ei saunomista tämän päivän aikana.)
Voit ilmoittautua 30.7. mennessä mukaan yhteen valinnaiseen
päivään soittamalla p. 050 327 9357
tai verkossa, lisätietoja www.lohjanseurakunta.fi. Kerrothan meille
mahdollisimman pian, jos et pääsekään mukaan. Silloin paikka vapautuu jonossa seuraavalle.

Ke 14.7. klo 14 ja klo 16 Pyhän Laurin kirkko: ”Swing low sweet chariot”,
pieni musiikkihetki negrospirituaalien
parissa musisoimassa kanttorikvartetti
Pirjo Rajalin-Tymura, Sanna Kuoppala,
Harri Kerko ja Atte Tenkanen. Vapaa
pääsy ja ohjelma.
Ke 16.6., 7.7. klo 12 Karjalohjan kirkossa musiikkihetket, kanttori Atte
Tenkanen.
Ke 16.6. klo 19 Sammatin kirkko:
Lohjan musiikkikurssin kamarimusiikkikonsertti.
To 17.6. klo 19 Nummen kirkko:
Valottaret -lauluyhtye, konserttiin on
vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Ke 21.7. klo 14 ja to 22.7. klo 14
Pyhän Laurin kirkko: ”Ave Maria”lauluja esittävät, Pirjo Rajalin-Tymura
sopraano ja Atte Tenkanen, piano ja
urut.
Ke 23.6. klo 12 Nummen kirkossa
musiikkihetki, kanttori Sanna Kuoppala musisoi.
Ke 30.6.klo 12 Pusulan kirkko:
musiikkihetki kanttori Sanna Kuoppala musisoi.
Ke 14.7. klo 12 Sammatin kirkossa
musiikkihetki, kanttori Päivikki Jurmu
musisoi.
To 15.7. klo 19 ”Sota-ajan lauluja”konsertti Kärkölän kyläkirkossa,
Perttu Gustafsson/laulu, Risto Sakari
Salmi/saksofoni ja klarinetti ja Päivikki

Jurmu/piano. Ohj.10e. Konserttikahvit
kylätalossa. (koronarajoitukset huomioidaan konserttijärjestelyissä).
Ke 28.7. klo 12 musiikkihetki Pusulan kirkossa, kanttori Päivikki Jurmu
musisoi.
Ke 28.7. klo 19-20.30 Karjalohjan
kirkko: Koivu ja Tähti - festivaalin päätöskonsertti Karjalohjan kirkossa.
La 31.7. klo 19 Karjalohjan kirkko:
Konsertti Beatles - Uusintaotto! Akateeminen saksofonikvartetti esiintyy.
La 31.7. klo 19 Nummen kirkko:
Omenapuun varjossa -konsertti.
To 5.8. klo 19 Kärkölän kyläkirkko:
”Kaikuja Kärkölästä; virsiä ja arkkiveisuja” Pia Rask/laulu/harmoni ja Olli
Knuth/balalaikka, ohjelma 10 €, konserttikahvit kylätalossa. (koronarajoitukset huomioidaan järjestelyissä).
To 12.8. klo 18 Pusulan kirkko: Iltamusiikkia Elisa Kujanpää/piano, Salla
Kujanpää/laulu ja Tuomo Kujanpää/
Raamatun Psalmit. Jurmu
Pe 20.8. klo 19 Karjalohjan kirkko:
Lohjan kaupunginorkesterin 30 vuotta
juhlakonsertti.

Muita kesätapahtumia
Ke 14.7., 21.7., 28.7., 4.8. klo 13–14
Nummella keskiviikon kesäkahvit
Saukkolan seurakuntakodissa kutsuvat sinua tapaamaan toisia kahvikupin merkeissä. Yhteinen aloitus kesäisillä teemoilla ja vapaata jutustelua.
Vapaaehtoinen kahvikolehti lähetystyölle, mukana diakoni Riikka Karinto.
Ke 16.6., 30.6., 14.7., 28.7. klo 18
Pusulassa Iloitussa kesäinen yhdessäolon hetki (sauna ei käytössä) sekä
to 8.7. klo 16.30 kesäinen Raamattu- ja
rukoustuokio.
To 17.6. klo 9.30–12 lapsi- ja perhetyön puistotreffit Pusulan koulun
leikkipihalla (omat eväät mukaan),
tiedustelut 040 7799370/Sulavuori,
Noranta.
Pe 18.6. klo 9–13 sekä 21.6.– ke
23.6. klo 9–15 lasten ja aikuisten
yhteinen kesäkerho Pusulan seurakuntatalon pihalla (omat eväät
mukaan), tiedustelut 040 7799370/
Sari ja Elina.
La 19.6. klo 9–13 lähetyksen torikahvila Sammatin torilla, yhteyshenkilö Kaisa Rinne p. 050 3774 308.

In memoriam

Lohjan seurakunta
• Lojo församling •
www.lohjanseurakunta.fi
Diakoniatyöntekijöitten
päivystyspuhelin 044 328 4241
Perheasiain neuvottelukeskus jatkaa (puhelin + Teams)
etävastaanotoin 8.8.2021 asti, varautuen siihen, että lähivastaanotot alkavat kesälomien jälkeen.
Numerossa (019) 3284260 päivystetään ma, ti, to ja pe klo 9–11
sekä ke klo 12–14.
Sairaalapastorin
p. 044 328 4356, sähköposti
anna-maija.lakomaa@evl.fi
Virkatodistukset ja sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten
rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta: Espoon aluekeskusrekisteri (Kirkkokatu 1,
Espoo), puhelinpalvelu (09) 805
02600 avoinna ma-to klo 9-15,
sähköposti keskusrekisteri.espoo@evl.fi
Seurakuntatoimistot suljettu
31.8.2021 saakka.
Kirkollisista toimituksista (kaste, häät, hautajaiset) sopiminen:
palvelemme puhelimitse (019)
328 41 ma–to klo 9.30–14.30 tai
lohja.seurakuntatoimisto@evl.fi
n Lohjan seurakuntatoimisto, Laurinkatu 40, Lohja
n Karjalohjan
alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Keskustie 30, Karjalohja
n Nummen alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Rauhanpolku 8, Nummi
n Pusulan alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Sentraalitie 5, Pusula
n Sammatin alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Pappilantie 1, Sammatti
Alueseurakuntien yhteinen
sähköposti lohjan.alueseurakunta@evl.fi, toimistosihteeri
Keijo Wigren p. 044 328 4372
keijo.wigren@evl.fi
Kaikki yhteystiedot www.lohjanseurakunta.fi/yhteystiedot.
Kirkon keskusteluapu on sinua
varten, kun kaipaat henkistä tai
hengellistä tukea, lisätietoja kirkonkeskusteluapua.fi. Palveleva
Puhelin päivystää numerossa 0400 221 180 joka ilta klo 18–
24, operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm).

Lohkare
Lohjan seurakuntalehti
Lojo församlingsblad
Julkaisija: Lohjan seurakunta
Toimitus Laurinkatu 40

Matti Juhani Viranen (1939–2021),
Pusulan seurakuntamestari
(eläkk.).
”Nyt sinä annat palvelijasi
rauhassa lähteä” (Luuk.2).
Kiitollisuudella muistaen ja
kaivaten, työtoverit ja
seurakuntalaiset.
Pusulan alueseurakunta

08100 Lohja
p. 019 32 841

Päätoimittaja
Juhani Korte
juhani.korte@evl.fi
Toimitussihteeri
Leena Anttila
leena.t.anttila@evl.fi
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Pa lvelu k sessa n ne

”Tämähän on jo ihan kuin taivaassa olisi!”
K

anttori Päivikki Jurmu on
ehtinyt kokea lukuisia ilon
ja liikutuksen hetkiä 27 Pusulan alueseurakunnassa vietetyn
työvuoden aikana. Taivas kosketti
kuitenkin aivan erityisellä tavalla
maata, kun Pusulassa vietettiin
kellotapulin 250-vuotisjuhlaa. Pölyistä kellotornia oli jo etukäteen
siivottu isolla porukalla, jotta juhlapäivänä päästäisiin keskittymään itse tunnelmaan.
Juhlajumalanpalvelus oli hieno
ja musiikintäyteinen, mutta kaiken kruunasi Pusulan Marttojen
kattamat juhlakahvit tapulissa. Oli
lämmin kesäpäivä, käsikelloyhtye
Sonus soitti pihalla kuin viimeistä
päivää ja martat jakoivat leivoksia, joihin olivat kuvittaneet koristeeksi kellotapulin.
”Tämähän on ihan kuin taivas”,
Päivikki Jurmu muistaa ajatelleensa.
– Silloin oli todellakin juhlamieli – niin mieltä nostattavaa,
niin huippua!

Stereotypia tummiin
pukeutuvista kanttoreista
Päivikki Jurmu on tullut kirjaimellisesti pitkän matkan Lohjan seurakuntaan, sillä hän on kotoisin
tuhannen kilometrin päässä sijaitsevasta Sallasta. Musiikin harrastamisen hän aloitti kotipaikkakunnallaan 9-vuotiaana. Alku oli varsin dramaattinen, sillä tuleva
kanttori itki vuolaasti äidilleen sitä, ettei halunnut mennä Sallan
seurakunnan kanttori Heikki Haunion pitämille pianotunneille.
–Ensimmäisen kerran jälkeen
en enää itkenyt yhtään. Opettajan
kanssa oli aina niin kivaa!
Kuopion Sibelius-Akatemiaan
Päivikki Jurmu haki silloisen piano-opettajan patistamana ja pääsikin ensiyrittämällä sisään. Myöhemmin pääaineeksi vaihtui laulu.
–Nykyään en pysty tekemään
äänelläni aivan samanlaisia asioita kuin nuorempana, mutta aika
harvoin sitä muutenkaan tulee
kanttorin työssä laulaneeksi oopperaa.
Monilla saattaa olla virheellinen mielikuva siitä, että kanttorit
pukeutuisivat aina baskeriin ja
tummiin väreihin.
– Asiahan on ihan päinvastoin!
Tämä on todella värikästä työtä –
koko elämänkirjo tulee tutuksi
vauvasta vaariin.
Musiikki on kanttorin työssä aina vahvasti läsnä, mutta niin on
myös ihmisten kohtaaminen. Päivikki Jurmu on pitänyt tärkeänä
sitä, että pääsee vierailemaan ja
kohtaamaan seurakuntalaisia niin
lähetysseuroissa, muistotilaisuuksissa kuin kerhoissakin.
–Olen luonteeltani tällainen
sosiaalinen höpöttelijä. Kanttorin
työ on parhaimmillaan silloin, kun
tapahtumiin saadaan monenlaisia
ja -ikäisiä ihmisiä saman katon alle. Perhekirkoissa on aina paljon
väkeä ja kirkkokuorot mukana.
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Lohkare

Kanttori Päivikki Jurmu iloitsee värikkäästä työstään, jossa koko elämänkirjo tulee tutuksi vauvasta vaariin.

Yhdessä laulaminen on
suuri ilo lapsille
Pusulan alueseurakunta tarjoaa
hyvät mahdollisuudet musiikin
harrastamiseen. Muskari on suunnattu 3–6-vuotiaille lapsille, jonka
päätyttyä voi jatkaa vielä ala-asteikäisille suunnattuun lapsikuoroon.
– On tärkeää, että lapselle annetaan mahdollisuus kehittyä
musikaalisesti. Lapsi voi olla syntyjään jo todella musikaalinen,
mutta myös sellainen lapsi, joka ei
luonnostaan hirveästi lauleskele,
voi innostua, kun tutustuu omaan
musiikkiryhmäänsä ensin rauhassa, Päivikki Jurmu toteaa.
Myöhäisempää elämää ajatellen on valtavan suuri rikkaus, että
lapsi on saanut harrastaa musiikkia.

Koronan
kypsyttämät
Korona-aika on koetellut vireää
musiikkitoimintaa Pusulassa.
– Kun emme päässeet enää kokoontumaan yhteen, aloimme
tehdä pienemmällä ryhmällä yksittäisiä videotervehdyksiä Facebookiin. Tarkoituksenamme oli
ilahduttaa seurakuntalaisia, ja siinä onnistuimme hyvin. Videot
ovat keränneet valtavan määrän
katsontakertoja, Päivikki Jurmu
kertoo.
Kun rajoitukset hetkeksi höllentyivät, Pusulassa järjestettiin
vuoden 2020 marraskuussa Koro-

nan kypsyttämät -konsertti, jossa
kuultiin livenä Facebookissa julkaistut videot.
– Meillä oli hirveän hyvä tuuri
ajankohdan suhteen. Vielä tuolloin kirkkoon sai tulla 100 henkeä,
ja konserttivieraita saapuikin paikalle lähes saman verran. Muutama päivä myöhemmin rajoituksia
jälleen kiristettiin, ja tämäkin konsertti olisi jäänyt toteutumatta.
Pusulan kirkkokuoroa on kutsuttu Suomen iloisimmaksi kirkkokuoroksi, eikä turhaan. Päivikki
Jurmun mukaan kuorossa on valtavan ihana henki ja nauravaista
porukkaa. Iäkkäämpien kuorolaisten lisäksi myös nuoret naiset ja
perheet ovat innostuneet laulamisesta.
– Nyt kun ei olla päästy hetkeen näkemään toisiamme, on
kuorolaisia ollut valtava ikävä.
Jonkin verran on kuitenkin soiteltu ja oltu puhelimen avulla yhteydessä.

Mahtavat työkaverit,
ihana kyläyhteisö
Pusulan alueseurakunnassa on
pieni ja tiivis työyhteisö, jossa
kanttorin on helppo tehdä hedelmällistä yhteistyötä niin lapsi-,
nuoriso- kuin diakoniatyönkin
kanssa.
– Vierailemme esimerkiksi kahden viikon välein Sampo-papin
kanssa Iltaruskon palvelukeskuksessa hartauksin ja lauluin. Myös
kirkkokuoro vierailee siellä keväällä ja joulun alla yhteislaulu-

hetken merkeissä, Jurmu kertoo.
Kouluilla käydään vuorotellen
nuorisotyönohjaajan, papin ja
kanttorin kesken joka kuukausi, ja
yhteydet ovat hyvät myös alueen
päiväkoteihin, jotka ottavat itse
yhteyttä kanttoriin ja pyytävät
käymään. Mukanaan Jurmu tuo
kasan rumpuja ja kanteleita lapsille soitettavaksi.
– Päiväkotityö poikii osallistumista myös seurakuntaelämään.
Käyn hakemassa päiväkotilapset
päivän päätteeksi muskariin, ja
silloin myös muut lapset haluavat
kovasti tulla mukaan. Kun lapsi
käy muskarissa meidän tiloissam-

me, myös heidän vanhemmilleen
tulee paikka tutuksi.
Pusulan
alueseurakuntaan
kuuluu Kärkölässä sijaitseva pieni
kyläkirkko, jossa on ollut tapana
järjestää kesäinen konserttisarja,
juhannuskirkko sekä elokirkko.
– Nyt elämme toivossa, että
saisimme kesän konsertit ja jumalanpalvelukset pidettyä vaikka
kirkkomaalla, jos sisällä emme saa
olla.

Teksti ja kuva: Heli Lomu

Tule mukaan
musiikkitoimintaan
Muskariin ilmoittaudutaan syyskuussa ensimmäisellä kokoontumiskerralla,
lukukausimaksu 40 €. Muskari kokoontuu kerran viikossa. Päivikki Jurmun lisäksi muskarissa on mukana lastenohjaaja Elina Noranta.
Lapsikuoro on suunnattu ala-asteikäisille. Maksuton kuoro kokoontuu kerran viikossa. Kuorossa lauletaan hengellisiä ja maallisempia lastenlauluja.
Kuoro esiintyy useita kertoja vuodessa
erityisesti perhekirkkojen yhteydessä.
IFE-djemberyhmä on avoin kaikille ja

kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.
Ryhmää ohjaa beniniläissyntyinen Felix Adje.
Pusulan kirkkokuoro kokoontuu kerran viikossa. Aikuisväelle tarkoitettu
kuoro esiintyy säännöllisesti jumalanpalveluksissa ja konserteissa. Uudet
laulajat ovat tervetulleita mukaan. Kuoroa vetää Päivikki Jurmu. Järjestää Pusulan alueseurakunta.
Lisätietoja
kirkkomusiikkityöstä
www.lohjanseurakunta.fi/musiikki

